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Şimdiye kadarki tüm ha-
reketler, azınlıktakilerin hare-
ketiydi veya azınlıktakilerin 
çıkarına hareketlerdi. Proleter 
hareket ise, son derece büyük 
bir çoğunluğun, son derece bü-
yük bir çoğunluk çıkarı adına 
giriştiği özerk harekettir. Şim-

diki toplumun en alt katmanı 
olan proletarya, resmi toplu-
mu oluşturan katmanların tüm 
üstyapısını bütünüyle havaya 
uçurmadıkça doğrulamaz, aya-
ğa kalkamaz. 

(Karl Marx/Friedrich Engels)

Komünist Manifesto: 

Türkiye de dünya da bundan 
sonra burjuvazinin çıkarlarına 
ve güçlerine dayanarak ileri gi-
demez. Burjuvazi tarihsel olarak 
gerici bir sınıf haline gelmiştir. 
Dünyayı “küreselleşme” adı 
altında birleştirirken, aslında 
ilerici olabilecek bir yönelişi 
sömürünün temeli yapar. İnsan 
haklarını savunurken bunu em-
peryalist savaşın zemini kılar. 
Halkları kaynaştırır ve “dünya 
vatandaşları” yaratır gibi görü-
nürken yabancı düşmanlığını, 
ırkçılığı, İslamofobi’yi körükler. 
Kültürü evrenselleştirirken tek 
tip düzene sokar.

 Kapitalizmin bir tek ilerici 
yanı kalmıştır: dünya çapında 
gittikçe daha da genişleyen öl-
çekte proletaryayı üretmesi. İşçi 
sınıfının tarihsel misyonunun 
sona erdiği, hatta kendisinin or-
tadan kalkmakta olduğu iddiaları 
her geçen gün dünyanın dört bir 
köşesinde yeniden ve yeniden 
yalanlanıyor. Latin Amerika’dan 
Çin’e ve Güney Kore’ye, Güney 
Afrika’dan Avrupa’ya işçi sınıfı, 
sendikalısıyla güvencesiziyle, 
özel sektör işçisiyle kamu emek-
çisiyle, işsiziyle emeklisiyle 
uluslararası burjuvazinin saldırı-
larına karşı milyonlarıyla grevler 
yapıyor, sokaklara çıkıyor, çarpı-
şıyor, yer yer devrimci atılımlara 
girişiyor. Türkiye’de de proletar-
ya, sanayi proletaryası başta ol-
mak üzere, her geçen yıl sayıca 
büyüyor. Zonguldak madencile-
rinin 1990-91’deki büyük grevi 
ve Ankara yürüyüşünden Tekel 
işçilerinin 2010’daki Sakarya 
Komünü’ne, kamu emekçile-
rinin 1990’da başlayan büyük 

sendikalaşma atılımından özel 
sektör işçilerinin sayısız fabri-
kada sendikalaşma için yaptığı 
sayısız direnişe, Türkiye prole-
taryası mücadele ediyor.

 İnsanlığın geleceği büyük 
ölçüde milyarlarca kadın ve er-
kekten oluşan ve bu düzenden 
hiçbir çıkarları olmadığı için 
kolektif bir güç olarak, kapitaliz-
me alternatif bir düzenin sonuna 
kadar tutarlı tek savunucusu ola-
bilecek olan proletaryaya bağlı. 
Yeryüzünde sömürülen, ezilen, 
horlanan, aşağılanan, lanetlenen 
bütün kitlelerin proletaryanın 
mücadelesinin çevresinde kenet-
lenmesi gerekiyor. Proletarya, 
sadece kendisine değil, kendi-
siyle birlikte mücadeleye kaza-
nacağı bütün kitlelere kurtuluşun 
kapısını açacak olan sosyalizmin 
esas taşıyıcısıdır. Bunu redde-
den, Marksizmin büyük tarihsel 
kazanımlarını terk etmiş demek-
tir. Dünyada da, Türkiye’de de 
insanlığı kapitalizmin sadece 
sömürüsünden değil, hücrelerin-
de beslediği bütün ezme/ezilme 
biçimlerinden, savaşlardan, eko-
lojik yıkımdan, kısacası kapita-
lizmin barbarlığından kurtaracak 
olan, proletaryanın bütün sömü-
rülen ve ezilen insanlığın önüne 
düşmesi olacaktır.

Bu büyük insanlık davasın-
da proletaryaya yolu gösterecek 
olan, Leninist temellerde örgüt-
lenmiş devrimci işçi partileri ve 
bunların oluşturacağı bir dünya 
partisi olacaktır. İnsanlığın bütün 
sorunları burada düğümlenmiş-
tir. Devrimci İşçi Partisi, bu top-
raklarda bu büyük göreve katkı-
da bulunmak üzere kurulmuştur.

İşçinin Programı:

Eşitsizlik, toplumsal kutuplaşma 
ve sınıf mücadelesi

Tüm dünya derin bir eşitsiz-
lik içerisinde. Dünyanın en zengin 
%1’lik kesiminin serveti geri kalan 
%99’luk nüfusun servetinden daha 
fazla. Bir başka veriye göre dünya-
nın en zengin 62 milyarderinin ser-
veti, dünyadaki 3,5 milyar insanın 
gelirine denk. Bu 62 milyarderin ser-
veti son beş yılda 500 milyar dolar-
dan 1,76 trilyon dolara çıkmış. Dün-
yanın en yoksul %50’sinin varlıkları 
%41 oranında azalmış durumda.

Dünya üzerinde 805 milyon aç 
insanın yıllık gıda masrafı 30 mil-
yar dolar. Her dokuz insandan biri-
nin aç olduğu ve her dört saniyede 
bir kişinin açlıktan öldüğü dünya-
da yıllık lüks tüketim miktarı 250 

milyar dolar. 750 milyar dolarlık 
gıdanın çöpe gittiği bir israf dü-
zeninde yaşıyoruz. Dünya’nın bir 
yılda savaşa harcadığı para ise 14,3 

trilyon dolar. Bu savaşlarda sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada işçi-
lerin, emekçilerin, yoksulların ço-
cukları ölüyor.

Türkiye’de de sosyal eşitsiz-
lik en yüksek seviyede yaşanıyor. 
Türkiye’nin en zengin %10’luk kesimi 
toplam gelirin %30’undan fazlasını 
alıyor. En yoksul %10 ise toplam ge-
lirin ancak %2,2’sinden faydalanabili-
yor. En yoksul %20’yi aldığımızda da 
tablo değişmiyor. En yoksul %20’nin 
geliri sadece %5,5.

Türkiye’de belli başlı patronların 
servetleri şöyle: Murat Ülker 2,9 mil-
yar dolar, Hüsnü Özyeğin 2,6 milyar 
dolar, Ferit Şahenk 2,2 milyar dolar, 
Semahat Arsel 2,2 milyar dolar, Erman 
Ilıcak, Mustafa Küçük, Rahmi Koç ve 
Şarık Tara’nın servetleri ise 2 milyar 
dolar. En zengin aile ise 8,74 milyar 
dolarlık servetiyle Koç ailesi. Onları 
6,2 milyar dolarlık servetiyle Sabancı 
ailesi, 4,9 milyar dolarla Şahenk aile-
si 4,77 milyar dolarla Ülker ailesi, 3,1 
milyar dolarla Arkas ailesi takip edi-
yor.

Asgari ücretin 1.300 liraya çıkartıl-
ması büyük bir tartışma konusu olmuş-
tu. Açlık sınırının hâlâ altında kalan 
bu rakamla geçinmek tabii ki mümkün 
değil. İşçiler, emekçiler yeterli gelirle-
ri olmadığı için temel harcamalarında 
kredi kartına yükleniyor, başlarını so-

kabilecekleri bir ev istediklerinde ne-
redeyse ömür boyu kredi borcu altına 
sokuluyorlar. İşçiler tüm hayatları bo-
yunca çalışırken, patron sınıfı üretim 
araçlarının mülkiyetine sahip olduğu 
için servetine servet katıyor.

Asgari ücretli bir işçi 460 dolar 
kazanıyor. Bu işçinin Murat Ülker’in 
servetine sahip olması için 525 bin 362 
yıl yemeden içmeden çalışması gere-
kiyor. Her patron çok zorluklar çekti-
ğini çok çalışıp hak ederek bugünlere 
geldiğini anlatır. Tabii ki bu sözler her 
zaman palavradan ibarettir. Bugünün 
patronlarının hepsi babadan zengindir. 
Aileleri ya toprak ağası ya da tüccardır. 
Mesela Koçzadeler ailesi atadan dede-

den tüccar ve mağaza sahibidir. Ülker-
lerin babası Sabri Ülker Kırımlı bir 
büyük toprak sahibidir. Sakıp Sabancı, 
banka memurluğu ve veznedarlık ya-
parak gençliğinde çok çalıştığını an-
latıp durmuştur. Evet, doğrudur babası 
Hacı Ömer Sabancı’nın sahibi olduğu 
Akbank’ta memurluk yapmış yine ba-
basının fabrikası Bossa’da veznedarlık 
işiyle iştigal etmiştir.

Türkiye’de ve dünyada eşitsizliğin 
kaynağı bir avuç patronun tüm üretim 
araçlarına sahip olması ve nüfusun 
çoğunluğunun geçimini kıt kanaat 
sağlayacak ücretler karşılığında bu 
patronların hesabına çalışmasıdır. Bu 
sistemin adı kapitalizmdir.

Kapitalist sistemin gerçeği: 
Dünyada eşitsizlik

Kapitalist sistemin gerçeği: 
Türkiye’de eşitsizlik

Ahmet Tonak ve Ahmet Haşim Köse’nin Hanehalkı işgücü anketlerinden 
hareketle yaptığı hesaplamalara göre Türkiye’de sınıflar



Toplumun kutuplaşması

Biz %99’uz Gerçek, haklı ve ilerici kutuplaşma
sınıflar arası kutuplaşmadır

Sosyalizm çoğunluğun siyasetidir

Sıkça, toplumda artan bir ku-
tuplaşmadan bahsediliyor. Bu 
kutuplaşmanın tarafları farklı 
şekilde tanımlanabiliyor. Etnik, 
mezhepsel ya da kültürel kutup-
laşmaların toplumda artan bir ge-
rilim yarattığından bahsediliyor. 
Bu gerilimlerin bir bölümü top-
lumda bazı grupların diğerlerini 
ezmesinden kaynaklanır. Kadın-
lar hemen hemen bütün toplum-
larda farklı derecelerde de olsa 
ezilen durumundadır. Bazı halk-
lar en basit haklarından mahrum, 
ezilmiş bir konumda yaşarlar. 
Bazı dini gruplar ya da mezhepler 
ezilmektedirler. İşte bu tür ezme/
ezilme ilişkileri toplumda geri-
limler yaratabilir. Bu gerilimlerin 
büyük emekçi ve ezilen halk kit-
leleri açısından olumlu bir çıkış 
yoluna bağlanması, bunun için 
verilen mücadelelerin işçi sını-
fı ve yoksulların patronlara ve 
yandaşlarına karşı verdiği müca-
dele ile ittifak kurması sayesinde 
gerçekleşir. Kutuplaşmanın bir 
de hâkim sınıflar tarafından kış-
kırtılan biçimleri vardır; burada 
hâkim sınıfların amacı, gerçek 

kutuplaşmanın yani işçi sınıfı ve 
sermaye arasındaki mücadelenin 
gizlenmesidir.

Yukarıdaki tabloda açık-
ça görülmektedir ki, toplumun 
ezici çoğunluğunu sömürerek 
semiren büyük kapitalistler top-
lumun %1’i bile değildir. Küçük 
burjuvalar yani küçük dükkân 
sahipleri, muayenehane sahibi 
doktorlar, kendi hesabına çalışan 
mühendisler vb. ile köylüler de 
emekçilerden sonraki en büyük 
sosyal sınıfları oluşturmakta-
dır. Seneler içinde bu sınıfların 
da oran olarak azalıp işçi sınıfı 
saflarına katıldıkları gözlemlen-
mektedir. Çünkü tekelci kapita-
lizm bu ara sınıfları giderek yok-
sullaştırarak işçi sınıfının safla-
rına sürmektedir. Ürünü pazarda 
para etmeyen, devlet desteklerin-
den mahrum bırakılan ve tefeci 
bankerlerin eline düşen çiftçiler 
topraklarını satıp şehirlere gele-
rek işçi olmaktadır. Krizlerde kü-
çük dükkânını kapatmak zorunda 
kalan esnaf işçi olmakta, tekrar 
dükkânını açma hayali kursa da 
hiçbir zaman buna yetecek bir 

gelire sahip olamamaktadır.
Özetle gelirin ve servetin sü-

rekli olarak büyük mülk sahibi 
azınlıkta biriktiği, üreten çoğun-
luğun ise sefalete mahkûm edil-
diği bir toplumda yaşıyoruz. Bu 
toplumun gerilim ve kutuplaşma 
yaratmaması mümkün olabilir 
mi? Eğer insanlar bu gerçeği 
görerek hayatlarını şekillendi-
rirse mutlaka örgütlenip sömürü 
düzenine başkaldıracaktır. Bu 
yüzden, öteki ezme/ezilme iliş-
kilerinden doğan kutuplaşmaları, 
sermaye-işçi sınıfı kutuplaşma-
sının etrafında derleyip toparla-
mak önemli bir görevdir. Büyük 
kapitalistlerin, emekçi çoğun-
luğu birbirine düşürecek türden 
gerilimleri ve kutuplaşmaları 
körüklemesine karşı mücadele 
de bir başka görev. Gerilimlerin 
kaynağında neyin yattığı bir an 
bir kenara bırakılırsa, Türk-Kürt, 
Sünni-Alevi, laik-dindar vb. tüm 
gerilim ve kutuplaşmalar toplu-
mun ezici çoğunluğunu birbirine 
düşürmekte, bundan en büyük 
faydayı da sömürücü azınlık sağ-
lamaktadır.

Emperyalist kapitalizmin 
odağında yer alan güç ABD’dir. 
ABD’de eşitsizliğin ve sömürü-
nün sembolü haline gelen finans 
merkezinin adı ise Wall Street’tir. 
2011 yılında sosyal eşitsizlik ve 
adaletsizliğe isyan eden insanlar 
Wall Street’i işgal ederek eylem-
ler yapmışlardı ve kan emici ka-
pitalistlerin oluşturduğu azınlığa 
karşı “Biz %99’uz” diyerek sesle-
rini yükseltmişlerdi. 

Türkiye’de de Gezi isyanı 
sırasında Erdoğan’ın, “%50’yi 
evinde zor tutuyoruz” söylemiyle 
mezhepçi, dinsel ve etnik politi-
kalarla halkı bölme çabasına karşı 
Devrimci İşçi Partisi emekçilere 
seslenerek “biz %99’uz” şiarını 
yükseltti.

Aslında yukarıda sergilediği-
miz tabloda görüldüğü şekliyle, 
sınıfların nüfusa oranlarına bak-
tığımızda bu sloganın bir yönüy-
le sembolik olduğu söylenebilir. 
Anlatmak istediğimiz toplumda-
ki temel çelişki ve kutuplaşma-
nın sömürücü azınlık ile üretici 
emekçi çoğunluk arasında oldu-
ğudur. Büyüklü küçüklü sermaye 
sınıfı ile bu sınıfa yönetici olarak 
hizmet verenler toplumun %5’lik 
bir kısmını oluşturmaktadır. Geri 
kalan %95’in ana gövdesini oluş-
turan ise emekçilerdir. İşsizler de 
işçi sınıfının parçasıdır. Yedek sa-
nayi ordusu olarak bu sınıfın par-
çası olarak ele alınmalıdır.

Emekçiler içinde de en önemli 
kesimin kentli emekçiler yani hiz-
met, sanayi, inşaat vb. sektörlerde 
çalışan işçiler olduğu açıktır. Dev-
rimci İşçi Partisi bu sınıfın toplu-
mun çoğunluğunu etrafında top-
layarak sömürücü azınlığa karşı 
seferber etmesini savunmaktadır.

Tek gerçek, tek haklı, tek 
ilerici çatışma ve kutuplaşma 
böylece sağlanabilir. Bu çatış-
manın ve kutuplaşmanın adı sı-
nıf mücadelesidir. Bu kutuplaş-
ma gerçektir, çünkü eşitsizlik 
ve adaletsizliğin temel kaynağı 
olan kapitalist sömürüden ile-
ri gelmektedir. Bu kutuplaşma 
haklıdır, çünkü üreten, çalışan 
ama temel yaşamsal ihtiyaç-
larını karşılayamayan büyük 
kitleleri bu durumun sorum-
lusu olan sömürücü azınlığın 
karşısına, hakkını alması için 
çıkarmaktadır. Bu kutuplaşma 
ilericidir, çünkü diğer etnik, 
mezhepsel, kültürel vb. tüm 
kutuplaşmalar emekçi halkı 
birbirine düşürür ve halkın ço-
ğunluğu için yıkım, katliam, 
yoksulluk ve sefalet getirir. 
Sömürücü azınlık birbiriyle di-
dişmekten bitap düşmüş halkı 

kolayca yönetir.
İşçi sınıfının etrafında birle-

şen toplum, sömürücü sermaye 
sınıfını, patronları, kapitalist-

leri sırtından attığında eşitliğin 
de özgürlüğün de yolunu aça-
caktır. Üretim araçlarının özel 
mülkiyeti ortadan kalkacak, 

işçi denetiminde kamu mülki-
yetine geçilecek, kâr için değil 
toplumun ihtiyaçları için üre-
tim başlayacaktır.

Sol ve sosyalist siyaset hep 
azınlık siyaseti olarak gösteril-
mek istenmiştir. Oysa bu doğru 
değildir. Azınlıkların, ezilen halk 
kesimlerinin, ezilen kimliklerin, 
inanç gruplarının vb. haklarını 
savunmak azınlık siyaseti olmak 
anlamına gelmez. Tam tersine top-
lumun çoğunluğunu oluşturan işçi 
sınıfının etnik, dinsel, mezhepsel, 
cinsiyetçi vb. baskılardan ayrımcı-
lıklardan çıkarı yoktur. Toplumun 
tüm ezilen kesimlerinin sorunları-

nın çözümünü kendi programının 
içine alan işçi sınıfı kendi kurtu-
luşuyla insanlığın kurtuluşunu bir-
leştirebilecek tek sınıftır.

Bunu sömürü ve baskının 
kaynağı olan sermaye sınıfı ka-
pitalistlere karşı mücadele yo-
luyla ve bu sınıfın iktidarına son 
vererek gerçekleştirir. Marx ve 
Engels’in Komünist Manifesto 
adlı eserinde açıkça ifade etti-
ği gibi toplumun bugün bizim 
%99’u olarak andığımız kesim-

lerini birleştirecek tek sınıf olan 
işçi sınıfının siyaseti yani sosya-
lizm bu anlamda tek gerçek ço-
ğunluk hareketidir. Kendisini sı-
nıfsal değil de başka türlü çoğun-
luklarla tanımlayan mezhepçi ve 
milliyetçi akımlar hem tutarsız 
olduğu için hem de sömürücü 
azınlık sınıfın çıkarlarına hizmet 
ettiği için gerçek birer çoğunluk 
hareketi değildir.

Diğer yandan özellikle Sov-
yetler Birliği’nin yıkılmasının 

ardından sol içinde etkisi artan 
post-modernist kimlikçi politi-
kaların yani etnik, mezhepsel, 
cinsel kimliklerin mücadelenin 
belirleyici unsuru olduğunu ka-
bul eden yaklaşımların solla ve 
sosyalizmle bir ilgisi olmadı-
ğının da altını çizmek gerekir. 
Bunlar bilinçleri bulandıran, sos-
yalist mücadeleyi sermaye sınıfı 
için zararsız hale getirip evcilleş-
tirmek üzere icat edilmiş liberal 
manipülasyonlardır.


